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INFONOTA
Aan: aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTHdiensten), bijstandsorganisaties, diensten
ondersteuningsplan (DOP), groenezorginitiatieven,
multidisciplinaire teams (MDT), multifunctionele centra
(MFC), observatie-/ diagnose- en behandelingsunits
(ODB), organisaties voor vrijetijdszorg, ouderinitiatieven,
forensische VAPH-units, vergunde zorgaanbieders (VZA),
gebruikersverenigingen met informatieloket
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Loslaten van richtlijnen op basis van gedefinieerde situaties 0,
1, 2 en 3
Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Het Overlegcomité besliste op 17 september ’21 om over te gaan tot een gedifferentieerde aanpak van de
epidemiologische situatie in België. Voor Vlaanderen betekent dat een maximale terugkeer naar het normale
sociale, maatschappelijke, culturele … leven met inachtneming van de nodige preventieve en beschermende
maatregelen. In lijn met de beslissing van het Overlegcomité en met goedkeuring van de Vlaamse Taskforce
COVID-19, kunnen we, afgestemd met Opgroeien, vanaf 8 oktober voor de residentiële, mobiele en
ambulante hulpverlening maximaal terugkeren naar een normale werking.
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We benadrukken daarbij wel nog steeds het belang van de hygiënische maatregelen, een goede ventilatie en
een verhoogde aandacht voor kwetsbare personen die niet gevaccineerd zijn. Voor de mondmaskerplicht
verwijzen we nogmaals naar onze infonota daarover van 6 september. We volgen voor de mobiele en
ambulante dienstverlening de federale aanbeveling om een mondmasker te blijven gebruiken wanneer de
veiligheidsafstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.
We gaan ervan uit dat zorgaanbieders, zowel op organisatieniveau als op individueel trajectniveau, een
risico-inschatting maken in functie van een veilige hulp- en dienstverlening. Daarbij moet met onder meer de
kwetsbaarheid van de cliënten en de regio van de voorziening rekening gehouden worden. Aan
zorgaanbieders in Brussel wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening te houden met de epidemiologische
situatie en de daar geldende richtlijnen en aanbevelingen. Uiteraard blijven de federale aanbevelingen rond
het gebruik van een mond-neusmasker van kracht wanneer de veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan
worden. Ook de mogelijkheid tot het organiseren van online contacten blijft behouden, bijvoorbeeld bij
gezinnen in quarantaine of isolatie.

Het blijft van belang om bij (een vermoeden van) besmetting de geldende richtlijnen rond testen en
quarantaine strikt op te volgen, contacttracing in te zetten en de outbreakrichtlijnen na te leven. We gaan er
daarbij vanuit dat zorgaanbieders toch maximaal terugkeren naar een normale werking, en dat de eventuele
bijkomende maatregelen die ze willen hanteren, ter bespreking worden voorgelegd aan het collectief
overleg.
We hebben met zijn allen gedurende meer dan anderhalf jaar ervaring opgedaan in het omgaan met de
coronapandemie. We geven de zorgaanbieders nu in alle vertrouwen de verantwoordelijkheid om binnen de
federaal vastgelegde richtlijnen en aanbevelingen, rekening houdend met de eigen situatie, de verdere
aanpak vorm te geven. Dat betekent dat wat de richtlijnen betreft, we het onderscheid tussen de situaties 0,
1, 2 en 3 niet langer hanteren.

We zijn blij deze stap te kunnen aankondigen en bedanken ieder van jullie – directies, medewerkers,
gebruikers en familieleden – voor de vele inspanningen in het afgelopen anderhalf jaar die mee tot dit
resultaat hebben geleid.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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